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چكيده
بهمنظور بررسي كارایي روشهاي مختلف مدیریت تلفیقي (زراعي ،فیزیكي و شیمیایي) علفهاي هرز نخود پاییزه
آزمایشي به صورت فاكتوریل و بر پایهي طرح بلوکهاي كامل تصادفي با سه تكرار و  29تیمار در مزرعهاي واقع در
شهرستان كرمانشاه در سال  8364اجرا شد .فاكتورهاي آزمایش شامل كاربرد دزهاي مختلف علفكش پیریدیت در پنج
سطح صفر 52 ،25 ،22 ،و  855درصد دز توصیهشده علفكش (دو لیتر در هكتار) و مدیریت غیر شیمیایي در پنج سطح
شامل كشت مخلوط نخود با گندم ،مالچ كلش گندم ،كولتیواتور زني ،یکبار وجین دستي ،عدم كنترل غیر شیمیایي و همچنین
یک تیمار شاهد (بدون علف هرز) بود .بیشترین عملكرد نخود به میزان  8885كیلوگرم در هكتار و درآمد ناخالص كل به
مبلغ حدود  29میلیون ریال در هكتار ،به مدیریت تلفیقي استفاده از مالچ كلش گندم با مصرف دز  %855علفكش در هكتار
اختصاص داشت ،بعدازآن تیمارهاي وجین دستي در طول دوره رشد و تیمار یکبار وجین دستي با مصرف دز %855
علفكش به دست آمد .بیشترین درآمد خالص (با كسر هزینه كنترل علف هرز) به مبلغ  43میلیون ریال در هكتار در تیمار
استفاده از كولتیواتور همراه با مصرف دز  %855علفكش مشاهده گردید كه ميتوان بهعنوان یک روش اجرایي آن را به
زارع معرفي نمود .تیمارهاي كاربرد مالچ كلش گندم با مصرف دز  %855علفكش و وجین دستي در طول دوره رشد اثر
بازدارندگي باالیي روي تعداد و بیوماس علف هرز داشته ،ولي هزینه باالي نیروي كارگري این مدیریتها در طول دوره
رشد باعث گردید كه درآمد خالص آنها نسبت به سایر تیمارها كمتر باشد .بنابر این در مقایسه با سایر تیمارهاي مدیریتي
فاقد توجیه اقتصادي است.
واژههاي كليدي :بررسي اقتصادي ،سود ناخالص ،مالچ كلشي ،مدیریت تلفیقي علفهاي هرز ،نخود
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Abstract
The efficacy of different methods of integrated weed management (cultural, physical and chemical) in
chickpea, was assessed by factorial experiment based on randomized complete block design with three
replications and 26 treatments at Kermanshah city in 2015. The experimental factors were included different
doses of herbicide Pyridate in five levels, 0, 25, 50, 75 and 100% of the recommended dose (2 lit.ha-1) and
non-chemical management in five levels including intercropping with wheat, wheat straw mulch, cultivator,
hand weeding, without non-chemical control, as well as a control (weed-free). The highest chickpea yield
(1110 kg.ha-1) and total gross revenue (56 million rials per hectare), belonging to wheat straw mulch with100%
herbicide dose, the weeding treatments during the growing season and once weeding treatment with
100%herbicide dose were the next. The net income (with deduction of the cost of weed control) amounted to
43 million rials used in the treatment of cultivation with100%herbicide dose which can be recommended to
farmers as a practical method. Treatments of wheat straw mulch with 100% herbicide dose and hand weeding
during the growing season had a high inhibitory effect on weed density and biomass, but due to high labor cost
during the growing season, their net income were lower than those of other treatments therefore, it has no
economic justification in comparison with other management treatments.
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نزوالت جوي سبب شده كه این گیاه نقش مهمي در ثبات

مقدمه

.)2554 تولید نظامهاي زراعي ایفا كند (مجنون حسیني

 گیاهي،Cicer arietinum L. نخود با نام علمي

 میالدي2584 سطح زیر كشت نخود در جهان در سال

) و از8665 یکساله و دیپلوئید بوده (كوچكي و بنایان

 میلیون هكتار بوده و ایران در رتبه هشتم تولید84/3

مهمترین منابع پروتئیني در رژیم غذایي بسیاري از

 سطح زیر كشت نخود دیم.)2584 جهاني قرار دارد (فائو

كشورهاي درحالتوسعه محسوب ميشود و با داشتن

2555  حدود،8363 پاییزه در استان كرمانشاه در سال

 اغلب بهعنوان مكمل پروتئین، درصد پروتئین32  تا81

 كیلوگرم در هكتار) بوده8559 هكتار (با میانگین عملكرد

 خصوصیاتي همچون.غالت در رژیم غذایي جاي ميگیرد

 این گیاه در مراحل اولیه رشد به.)2583 است (بينام

 ریشه دهي عمیق و استفاده مؤثر از،تثبیت نیتروژن
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دلیل سرعت رشد پایین و سطح برگ محدود  ،در برابر

شیمیایي در كنترل علفهاي هرز بسیار موردتوجه است.

علفهاي هرز ضعیف ميباشد .حضور علفهاي هرز در

بهترین رویكرد براي مدیریت علفهاي هرز در نخود،

مزارع نخود در برخي شرایط به افت  65درصدي عملكرد

سیستم مدیریت تلفیقي است (بوهلر  .)2552براي افزایش

منجر شده است (نایتس  .)8668در حدود  25تا  62درصد

قدرت رقابتي نخود در جهت مبارزه با علفهاي هرز

مناطق زیر كشت نخود كشور با مشكل علفهاي هرز

ميتوان از علفكشها بهتنهایي یا در تلفیق با روشهاي

روبرو هستند .كاهش عملكرد ناشي از تداخل علفهاي

زراعي استفاده كرد (میلرو همكاران  .)2552مصرف

هرز ممكن است بسیار شدید باشد ،به طوري كه در

تلفیقي از علفكشهاي پس رویشي همراه با وجین دستي

مزارع حبوبات تا  25درصد و حتي گاهي تا  15درصد

به دلیل كنترل طیف وسیعتر علفهاي هرز در كشت

نیز گزارششده است .این تلفات براي نخود  45تا 65

زمستانه نخود توصیهشده است (مجنون حسیني و

درصد است .با این توصیف مدیریت علفهاي هرز

حمزهاي  .)2559در بررسي اثر عمق كاشت و انواع مالچ

حبوبات كه از مهمترین محصوالت در نظامهاي زراعي

بر تسهیم و انتقال مجدد مواد فتوسنتزي در نخود

ایران هستند ،بسیار ضروري است (پارسا و باقري

دیم،بین تیمارهاي مالچ و عمقهاي مختلف كاشت اختالف

 .)8666میانگین افت عملكرد ناشي از علفهاي هرز در

معنيداري از نظر عملكرد دانه و تعداد دانه در مترمربع

مزارع استان كرمانشاه در سال زراعي  15-11علیرغم

گزارش شده است .مصرف مالچ كلشي نیز بعد از آبیاري

مدیریتهاي اعمالشده 32/85 ،درصد برآورد گردیده

تكمیلي در مقایسه با سایر تیمارها نقش مؤثري در

است (ثابتي و همكاران  .)2583نخود گیاهي حساس به

افزایش عملكرد دانه داشته است.

رقابت با علفهاي هرز است و در شرایط دیم و آبي،

در شرایط خشكي نقش و سهم انتقال مجدد مواد

رقابت علف هرز با نخود از اهمیت یكساني برخوردار

ذخیرهشده در ساقه براي پر كردن دانهها (جهت جبران

است .چهار تا شش هفته اول رشد گیاه ،بحرانيترین

كاهش فتوسنتز) بهشدت افزایش ميیابد .در تمام

دوره رقابت علفهاي هرز نخود گزارش شده است

تیمارهاي بدون مالچ و كاشت سطحي كه در معرض

(ساكسنا و سینگ  .)8615وجین دستي علفهاي هرز به

خشكي بیشتر است ،سهم انتقال مجدد ساقه و كارایي

علت هزینه باال و زمانبر بودن آن مقرونبهصرفه نبوده

ساقه در انتقال مواد به دانه نسبت به تیمارهاي مالچ

و استفاده از ادوات مختلف كشاورزي تحت چنین

كلشي و آبیاري تكمیلي و كاشت عمیق به دلیل كمبود

شرایطي به كاهش ذخایر رطوبتي خاک منجر ميشود.

رطوبت بیشتر ،پایینتر بوده است (فطري و همكاران

اعتقاد بر این است كه علفهاي هرز به ازاي هر واحد

.)2583

ماده خشک تولیدي در مقایسه با گیاهان زراعي همراه

به گزارش بزازي و همكاران ( ،)8662كنترل مكانیكي

آنها ،رطوبت بیشتري را جذب و تبخیر مينمایند (مهدیه

علفهاي هرز بین ردیفهاي كاشت با استفاده از

و بزازي  .)8662كنترل شیمیایي علفهاي هرز نخود

كولتیواتور به افزایش  252كیلوگرمي عملكرد گیاه نخود

بهطور دقیق موردبررسي قرار نگرفته و در ایران براي

در مقایسه با تیمار شاهد منجر شده است .در بررسي

كنترل علفهاي هرز در این گیاه ،تنها دو علفكش

میزان تأثیر مالچ كلشي بر تبخیر رطوبت طي دوره كاشت

لینورون و پیریدیت توصیه شده است (زند و همكاران

تا سبز كردن نخود ،كاربرد مالچ كلشي میزان تبخیر را

 ،)2552زیرا علفكشهاي محدودي براي این گیاه تاكنون

در مشهد و كرمانشاه  24درصد و در تبریز  35درصد

توصیهشده است (پولیني و همكاران  .)2559امروزه

كاهش داده است .میزان كاهش تبخیر طي دوره سبز

كاهش مصرف مواد شیمیایي و استفاده از روشهاي غیر

كردن تا گلدهي نخود ،بسیار چشمگیر بوده است.
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بهطوريكه كمترین مقدار آن با  2/22درصد به تبریز و

هرز نخود بر سود ناخالص حاصل از تولید این محصول

بیشترین مقدار با  45/53درصد به كرمانشاه اختصاص

ميباشد .

داشت .این كاهش تبخیر طي دوره گلدهي تا شروع غالف-
دهي در كرمانشاه 83 ،درصد و در تبریز  31درصد بود
(قلي پور .)2583

مواد و روشها
این مطالعه بهمنظور ارزیابي اثر دزهاي كاهشیافته

بهمنظور كنترل علفهاي هرز ،از روش شیمیایي،

علفكش پیریدیت و مدیریت غیر شیمیایي بر جمعیت

مكانیكي ،زراعي و بیولوژیكي استفاده ميشود .كاربرد

علفهاي هرز ،بهصورت آزمایش فاكتوریل در قالب طرح

هریک از این روشها بهتنهایي نميتواند اثر دلخواه را به

بلوکهاي كامالً تصادفي با سه تكرار و  29تیمار در

همراه داشته باشد .از سوي دیگر به دلیل كاربرد

زمیني به مساحت  8362متر اجرا شد .طول هر بلوک 65

بیشازحد علفكشها ،بسیاري از علفهاي هرز به

متر بود كه بهمنظور ایجاد یكنواختي بلوکها شكسته

علفكشها مقاوم شدهاند .همچنین افزایش مصرف

شده و به دو بلوک  42متري تبدیل گردید .فاصله بین هر

علفكش براي كنترل علفهاي هرز باعث آلودگي

بلوک شكسته شده یک متر و فاصله بین هر تكرار دو متر

زیستمحیطي شده و استفاده از روش كنترل مكانیكي

در نظر گرفته شد .مساحت هر تیمار  82مترمربع و

احتمال خسارتهاي فیزیكي به گیاه زراعي را افزایش

فاصله تیمارها نیم متر ميباشد.

ميدهد .همچنین هزینه این روش بسیار باال بوده و

این آزمایش در سال زراعي  8363-64در مزرعهاي

علفهاي هرز چندساله نیز كنترل نميشوند .بنابراین با

واقع در  32كیلومتري جنوب شهر كرمانشاه انجام شد.

توجه به معایب استفاده مكرر و مداوم از هریک از

ارتفاع مزرعه مورد آزمایش از سطح دریا  8448متر و

روشهاي كنترل علفهاي هرز ،بهكارگیري روشهاي

طول و عرض جغرافیایي آن به ترتیب  45و  34درجه

كنترل تلفیقي ضروري به نظر ميرسد (سوانتون و

ميباشد .تیمارهاي آزمایش شامل دزهاي مختلف

همكاران  .)8669امیني و همكاران ( )2589در ارزیابي

علفكش پیریدیت (لنتاگران) در پنج سطح صفر،25 ،22 ،

روش هاي مدیریت تلفیقي علف هرز سیب زمیني

 52و  855درصد دز توصیهشده (میزان دو لیتر در

( )Solanum tuberosum L.مشاهده كردند كه تیمار

هكتار) و مدیریت غیر شیمیایي در پنج سطح شامل نخود

كاربرد مالچ كلش گندم بیشترین كنترل علف هرز و

دركشت مخلوط با گندم ،مالچ كلش گندم ،كولتیواتورزني،

عملكرد غده را به خود اختصاص داد .كنترل بهتر

یکبار وجین دستي و عدم كنترل غیر شیمیایي به همراه

علفهاي هرز در مزارع نخود با تلفیق روشهاي شیمیایي

یک تیمار شاهد (بدون علف هرز در طول دوره رشد) بود.

و مكانیكي امكانپذیر است (اهوجا و یادوراجو  .)8662به

زمین محل آزمایش در سال قبل از آزمایش ،زیر كشت

عبارتي با استفاده از سیستم مدیریت تلفیقي علفهاي

گندم بود .جهت تهیه بستر بذر در پاییز ،بعد از اولین

هرز ميتوان آنها را بهطور مؤثر در طوالنيمدت كنترل

بارندگي پاییزه ،به شخم زمین با گاوآهن برگردان دار

كرد (مولوگتا و بوربون  .)2555با توجه به رقابت ضعیف

اقدام شد و سپس عملیات دیسکزني و تسطیح زمین

نخود در تداخل با علفهاي هرز ،هزینه باالي وجین

انجام گردید.

دستي و افزایش سطح زیر كشت نخود دیم ،هدف این

كشت بذرها با فاصله ردیفهاي كاشت 25

آزمایش تعیین مؤثرترین روش كنترل علفهاي هرز

سانتیمتر ،فاصله دو بذر روي پشته شش سانتیمتر ،عمق

نخود و بررسي تأثیر تلفیق چند راهكار مدیریتي علفهاي

كاشت شش سانتیمتر و تراكم  33بوته در مترمربع انجام
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شد .براي ضدعفوني بذر نخود از قارچكش كاربوكسین-

مورد آزمایش به دلیل كوچک بودن مساحت پالتها،

تیرام به مقدار دو در هزار استفاده شد .براي كشت گندم

براي اجراي عملیات كولتیواتورزني از بیل استفاده

در تیمار كشت مخلوط از رقم آذر دو استفاده شد كه در

گردید .عملیات وجین دستي بهطور منظم در پالتهاي

سه ردیف بافاصله خطوط كشت  85سانتیمتر و فاصله

عاري از علف هرز انجام گردید و در پالتهاي با یکبار

دو بوته روي خط سه سانتیمتر كشت شدند .در تیمار

وجین دستي نیز در یک مرحله عملیات وجین ( 15روز

مالچ ،از كلش گندم به مقدار  3555كیلوگرم در هكتار در

پس از كاشت) انجام گردید.

بین ردیفهاي كشت نخود استفاده گردید ،به طوري كه

كل بارندگي منطقه در طول فصل زراعي 284

سطح خاک را بهطور كامل پوشش داده بود .بر اساس

میليمتر بود كه از این مقدار بیشترین میزان بارندگي در

دزهاي تعیینشده در تیمارهاي مورد آزمایش ،مقدار دو

فروردینماه ( 95میليمتر) و كمترین مقدار در ماههاي

لیتر در هكتار علفكش پیریدیت (لنتاگران)EC ۰۶ w/v%

اردیبهشت و خرداد (هركدام به میزان سه میليمتر) ثبت

در مرحله دو تا چهار برگي علفهاي هرز مصرف گردید.

گردید .ماكزیمم دما به خرداد ( )32°Cو اردیبهشت ماه

با توجه به اینكه فاصله ردیفهاي كاشت نخود 25

) ) 32°Cو كمترین دما به دي ( ) -85°Cو بهمن ماه

سانتیمتر در نظر گرفتهشده بود ،با استفاده از

( )-6/9°Cمربوط بود (شكل .)8

تراكتورهاي چرخ باریک و كولتیواتور علفهاي هرز
وسط پشتهها بهخوبي قابل كنترل ميباشد .در مزرعه
80

25
متوسط دما
20

70

50

15

40
10

30

بارندگي (میلیمتر)

متوسط دما (درجه سانتیگراد)

60

20

5

10
0

0

ماهها

شكل -1متوسط دما و بارندگي ايستگاه هواشناسي شهر هلشي سر فيروزآباد شهرستان كرمانشاه در سال زراعي 1343-49

در زمان رسیدگي كامل دانه نخود ،عملكرد دانه

بوته هاي نخود موجود در چهار مترمربع از هر كرت

نخود در واحد سطح و بیوماس علفهاي هرز در واحد

برداشت و عملكرد دانه ثبت گردید .براي نمونهبرداري از

سطح اندازهگیري شد .براي این منظور ،در این مرحله

علفهاي هرز،از كادر چوبي با ابعاد نیم متر در نیم متر
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كه بهصورت تصادفي در تیمارهاي موردنظر رهاشده

تخصیصیافته براي كنترل علفهاي هرز براي هریک از

بود ،استفاده شد و سپس علفهاي هرز داخل كادر چوبي

تیمارهاي مدیریتي محاسبهشد .قیمت سموم علفكش و

كف بر شد و تراكم و زیستتوده علف هرز ثبت گردید.

سایر هزینهها بر اساس قیمت سال اجراي طرح در نظر

در این تحقیق بهمنظور توجیه اقتصادي مدیریتهاي

گرفته شده است (جدول .)1

مختلف كنترل علفهاي هرز ،قیمت نهادهها و هزینههاي

جدول  -1هزينه مربوط به روشهاي مختلف كنترل علف هرز
ردیف

هزینه

واحد

تومان

8

علفكش لنتاگران

لیتر

825555

2

سمپاشي

هكتار

32555

3

كلش

كیلوگرم

8555

4

وجین دستي

نفر/روز

25555

2

كولتیواتورزني

هكتار

25555

9

كشت مخلوط نخود با گندم

هكتار

422255

5

بذر نخود

كیلوگرم

2555

تجزيه آماري

در مترمربع ،تفاوت معنيداري نداشت .در همه تیمارهاي

دادههاي حاصل از آزمایش با استفاده از

مدیریتي بهغیراز تیمار مالچ كلشي ،بین عملكرد دانه در

نرمافزار  SPSSمورد تجزیه واریانس قرارگرفته و

دزهاي  %855و  %52تفاوت معنيداري مشاهده نشد

میانگین آنها با استفاده از آزمون دانكن مقایسه گردید.

(شكل .)2

از نرمافزار  EXCELبراي رسم نمودارها استفاده شد.

در این طرح آزمایشي ،به دلیل كاهش شدید مقدار
بارندگي در زمان گلدهي و پر شدن نیام در اردیبهشت

نتايج و بحث

و خردادماه (شكل  ،)8وجود مالچ باعث حفظ رطوبت

عملكرد دانه در واحد سطح

خاک شده و درنهایت به افزایش عملكرد منجر شد .به نظر

عملكرد نخود بهطور معنيداري تحت تأثیر

ميرسد با توجه به نزدیكي عملكرد سایر تیمارهاي

تیمار دز مصرفي علفكش و مدیریتهاي مختلف كنترل

مدیریتي با مصرف  %855و  %52علفكش با تیمار شاهد

علفهرز و اثر متقابل آنها قرار گرفت (جدول .)2

عاري از علف هرز ،چنانچه میزان بارندگي در حد نرمال

بیشترین عملكرد نخود ( 888گرم در مترمربع) در تیمار

باشد ،این تیمارها نیز از افزایش عملكرد چشمگیري

مالچ كلشي با مصرف  %855علفكش حاصل شد كه با

برخوردار خواهند بود (شكل .)2

سایر تیمارهاي مدیریتي تفاوت معنيداري داشت .این

همانطوري كه در شكل  2مالحظه ميشود كلیه

تیمار با تیمار شاهد عاري از علف هرز تفاوت معنيدار

تیمارهاي مدیریتي ميتوانند در كنترل علفهاي هرز

نداشت .كمترین عملكرد دانه با میانگین  43/45گرم در

موثر باشند .بااینوجود تعداد زیادي از علفهاي هرز

مترمربع به تیمار عدم كنترل غیر شیمیایي و عدم مصرف

مجدداً رشد نموده و ميتواند بهعنوان یكي از عوامل

علفكش مربوط بود كه با تیمار كشت مخلوط با گندم و

كاهش عملكرد نسبت به تیمار شاهد عاري از علف هرز

عدم مصرف علفكش با میانگین عملكرد دانه  41/2گرم

مطرح باشد.

کارایی روشهای مختلف مدیریت تلفیقی علفهای هرز نخود (.... )Cicer arietinum L.
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جدول  -2نتايج تجزيه واريانس عملكرد دانه نخود تحت تاثير مديريت
شيميايي و غير شيميايي
میانگین مربعات
منابع تغییر

درجه آزادي

عملكرد دانه

تكرار

2

*24/144

پیریدیت

4

**4124/321

مدیریت

4

**128/851

پیریدیت × مدیریت

89

**222/858

اشتباه آزمایشي

41

88/391

ضریب تغییرات ()%

----

4/53

*و ** به ترتیب به مفهوم معنيدار در سطح احتمال  2و  8درصد ميباشد.

مصرف
%علفكش

b

b

b
bcd
d cd

bc

b
bc

bc

b
bc

100
bcd bc
80

25%

e
fe fe

fe fe

50%

fe fe

g

60

gf fe

40

75%
100%

عملكرد نخود (گرم در متر مربع)

0%

a

a

120

20
0
عدم كنترل غير
شيميايي

وجين دستي

كولتيواتور

مالچ كلشي

مخلوط با گندم

شاهد

تيمارهاي مديريتي
شكل -2ميانگين عملكرد نخود در تركيبات تيماري دز مصرفي علفكش با مديريتهاي مختلف
(تيمارهاي داراي حروف مشترك در سطح  5درصد اختالف معنيداري ندارند).

بيوماس علفهاي هرز

میانگین مقدار  955گرم در مترمربع به دست آمد كه با

بیوماس علف هرز بهطور معنيداري تحت تأثیر دز

سایر تیمارهاي مدیریتي تفاوت معنيداري نشان داد.

مصرفي علفكش ،مدیریتهاي مختلف و اثر متقابل آنها

كمترین بیوماس علفهاي هرز در همه تیمارهاي مدیریتي

قرار گرفت (جدول .)3

به دز مصرفي  %855علفكش مربوط بود .به طوري كه

حداكثر بیوماس علف هرز در تیمار عدم كنترل غیر

تیمارهاي یکبار وجین دستي ( 822گرم در مترمربع)،

شیمیایي و عدم مصرف علفكش (آلوده به علف هرز) با

كولتیواتور ( 895گرم در مترمربع) ،مالچ كلشي ( 859گرم
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در مترمربع) و تیمار نخود مخلوط با گندم ( 865گرم در

در دزهاي باالي علفكش نسبتاً باال بود كه نشانگر

مترمربع) به ترتیب از كمترین میانگین بیوماس علفهاي

سازگاري كشت مخلوط این دو گیاه زراعي و همچنین

هرز برخوردار بودند (شكل .)3

اصل رقابت مساعدتي ميباشد و با توجه به درآمد

با اینكه بیشترین عملكرد در واحد سطح با كاربرد مالچ

ناخالص آن ميتوان بهعنوان یک روش قابلقبول از آن

كلش گندم و مصرف  %855علفكش و وجین دستي در

یاد كرد (شكل .)4تیمار كاربرد مالچ كلش گندم همراه با

طول دوره رشد حاصل شده ،ولي به دلیل هزینه باالي

مصرف علفكش به دلیل حفظ رطوبت خاک ،پایین بودن

مالچ و نیروي كارگري در این مدیریتها ،درآمد ناخالص

دما در زیر مالچ و همچنین جلوگیري از مكانیسم رشد

با كسر هزینههاي كنترل آن باال ميباشد .از طرفي درآمد

علفهاي هرز عملكرد قابل قبولي داشت ،ولي با توجه به

خالص این تیمارها نسبت به سایر تیمارهاي عنوان شده

باال بودن هزینه كنترل علفهاي هرز در این تیمار

كمتر بوده و درنتیجه داراي صرفه اقتصادي كمتري

مدیریتي ،درآمد ناخالص پایین بوده است.

ميباشند .میانگین عملكرد نخود در كشت مخلوط با گندم
جدول  -3نتايج تجزيه واريانس بيوماس علفهاي هرز
میانگین مربعات
منابع تغییر

درجه آزادي

بیوماس علف هرز

بلوک

2

818/439ns

دز علفكش

4

**25595/9

مدیریت

4

**95526/555

دز علفكش × مدیریت

89

**2228/592

اشتباه آزمایشي

41

53/136

ضریب تغییرات ()%

2/35

* ،nsو ** به ترتیب به مفهوم غیر معنيدار و معنيدار در سطح احتمال 2
و  8درصد ميباشد.

تیمار استفاده از كولتیواتور به همراه  855درصد دز

وجین دستي همراه با استفاده از دز  %855علفكش

علفكش داراي عملكرد قابل قبولي بود و به دلیل پایین

داراي بیشترین مقدار عملكرد بعد از تیمار استفاده از

بودن هزینه كنترل علفهاي هرز ،درآمد ناخالص باالیي

مالچ كلش گندم با مصرف همین میزان علفكش بوده و

داشت و ميتوان این روش اجرایي را به زارعین توصیه

به دلیل باال بودن هزینه كارگري كنترل علفهاي هرز،

نمود .تیمار عدم كنترل غیر شیمیایي (با دز %855

درآمد ناخالص آن در رتبه سوم است و ميتوان آن را

علفكش) داراي عملكرد باالیي است و همچنین درآمد

در شرایط خاص به زارعین توصیه نمود .تیمار شاهد

ناخالص آن بعد از تیمار كولتیواتور همراه با علفكش (با

وجین دستي در طول دوره رشد داراي رتبه دوم عملكرد

دز  %855علفكش) در جایگاه دوم ميباشد ،ولي با توجه

بود ،ولي به دلیل باال بودن هزینه كارگري (حداقل سه

به رویكرد مدیریت تلفیقي كنترل علفهاي هرز ()IWM

دوره وجین در طول دوره رشد) درآمد ناخالص آن

در راستاي كاهش مصرف سموم و مسائل

نسبت به سایر تیمارهاي ذكرشده پایین بود و در جایگاه

زیستمحیطي ،بهتر است مدیریت تلفیقي كولتیواتور

چهارم قرار گرفت .لذا این روش از نظر اجرایي صرفه

همراه با علفكش به زارعین توصیه گردد .تیمار یکبار

اقتصادي مناسبي ندارد (شكل .)2

کارایی روشهای مختلف مدیریت تلفیقی علفهای هرز نخود (.... )Cicer arietinum L.
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700

b b b

b b b

b b

b b b

b

c

500
400
300

d d

d d

d d

d d
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كولتيواتور

مالچ كلشي

مخلوط با گندم

تيمار مديريتي
شكل -3ميانگين بيوماس علفهاي هرز در تركيبات تيماري دز مصرفي علفكش با مديريتهاي مختلف
(تيمارهاي داراي حروف مشترك در سطح  5درصد اختالف معنيداري ندارند).
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تيمارهاي مديريتي

شكل  - 9درآمد ناخالص با كسر هزينه كنترل در تيمارهاي مديريتي دريك هكتار (واحد :هزار تومان)
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تيمارهاي مديريتي
شكل  -5افزايش درآمد ناخالص (با كسر هزينه كنترل) در تيمارهاي مديريتي نسبت به شاهد آلوده به علف هرز (درصد)

تیمارهایي كه درصد درآمد بیشتري نسبت به تیمار

كنترل دستي روي ردیفها ،با  %882افزایش درآمد

عدم كنترل علف هرز داشتند به ترتیب شامل تیمار

نسبت به بقیه تیمارها اقتصاديتر بودند (مهدیه و

استفاده از كولتیواتور با  61درصد ،عدم كنترل غیر

همكاران .)2583 ،در كشت انتظاري نخود ،مصرف

شیمیایي با  62درصد ،یکبار وجین دستي با  14درصد

علفكش پرسوئیت بهصورت كاربرد پس از كاشت و قبل

(در همه این تیمارها دز  %855علفكش مصرفشدهاند)،

از جوانهزني نخود ،بهترین تیمار از لحاظ اقتصادي بوده

تیمار شاهد وجین دستي در طول دوره رشد با  13درصد

و علیرغم تولید دانه كمتر به میزان  362كیلوگرم نسبت

و تیمار استفاده از كولتیواتور با دز  %52علفكش15 ،

به تیمار كنترل كامل علفهاي هرز كه در این بررسي

درصد بودند (جدول  .)4همچنین كمترین درآمد به

بیشترین تولید دانه را داشت  ،داراي بیشترین عایدي

تیمارهاي كاربرد مالچ كلش گندم با دز  %22علفكش با

بوده است .در كشت بهاره بهترین تیمار از لحاظ

كاهش  12درصد ،كاربرد مالچ كلش گندم بدون استفاده

اقتصادي و عملكرد دانه ،وجین كامل دستي بود .این

از علفكش با كاهش  52درصد درآمد نسبت به تیمار

تیمار بیشترین هزینه كنترل را داشت ،ولي به دلیل

بدون كنترل غیر شیمیایي با دز صفر %علفكش (آلوده

عملكرد زیاد اقتصاديتر بود (مهدیه و همكاران .)2583

به علف هرز) مربوط بودند (شكل .)5

همچنین در بین تیمارهاي كنترل مكانیكي و شیمیایي به

بررسي اقتصادي روشهاي مختلف كنترل

ترتیب تیمارهاي كنترل تركیبي (كنترل مكانیكي با كنترل

علفهاي هرز در كشت انتظاري و بهاره نخود دیم نشان

دستي) و تیمار كاربرد پاراگوات قبل از سبز شدن نخود

داد كه كنترل شیمیایي علفهاي هرز با علفكش

نسبت به بقیه تیمارها ازنظر اقتصادي برتر بودند (مهدیه

پرسوئیت با  %824افزایش درآمد خالص نسبت به تیمار

و همكاران  .)2583در تحقیقي دیگر مشخص گردید كه

شاهد بدون كنترل و  %25افزایش درآمد خالص نسبت به

استفاده از علفكش در كنار كولتیواتور با توجه به داشتن

تیمار كنترل كامل دستي علفهاي هرز ،بهترین روش

هزینههاي كمتر نسبت به وجین دستي ،ازلحاظ اقتصادي

كنترل علفهاي هرز در كشت انتظاري بوده است .در

مقرونبهصرفه ميباشد

و بهترین تأثیر را روي

كشت بهاره نیز تیمار كنترل كامل علفهاي هرز با %829

خصوصیات رشدي گیاه زراعي سیبزمیني ازجمله

و تیمار كنترل مكانیكي بین ردیفهاي كاشت به همراه

عملكرد غده آن داشته و باعث افزایش درآمد زارعین نیز

کارایی روشهای مختلف مدیریت تلفیقی علفهای هرز نخود (.... )Cicer arietinum L.
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ميگردد (ستوده نژاد و همكاران  .)2585جنبه اقتصادي

افزایش تعداد كشاورزاني كه از علفكش استفاده مي-

كنترل علفهاي هرز نهتنها وابسته به افزایش عملكرد

كردند از  84تا  98درصد  ،تعداد كارگر از پنج به 82

ناشي از نبود علفهاي هرز است ،بلكه به ارزش پولي

كارگر روز در هكتار و كل نیروي كار مزرعه از  94به

عملكرد مازاد و هزینههاي كنترلي نیز بستگي دارد

 68كارگر روز در هكتار افزایش یافت .این تحقیق نشان

(آلستروم  .)8665قرباني فعال و همكاران ( )2583در ارزیابي

ميدهد كه پیشرفت فناوري براي كنترل علفهاي هرز

اقتصادي روشهاي مختلف مدیریت تلفیقي علف هاي هرز

الزاماً منجر به بیكاري نميشود ،زیرا افزایش تولید

سیب زمیني مشاهده كردند كه بیشترین درآمد خالص به

گیاهان زراعي اثرات زیادي بر اقتصاد منطقه دارد (دداتا

تیمارهاي مدیریت تلفیقي مالچ كلش-كولتیواتور (روش تلفیقي

 .)8655براي گیاهان زراعي دیم ،معرفي علفكشها براي

زراعي – مكانیكي) و مالچ كلش -علفكش پاراكوات-
كولتیواتور (روش تلفیقي زراعي -شیمیایي– مكانیكي)
اختصاص داشت.

با افزایش درصد اشغالگري علفهاي هرز در
محصول زراعي عملكرد آن بهشدت كاهش مي یابد
(رادسویچ و شوال  .)8664دریک بررسي در فیلیپین ،با

كنترل شیمیایي علفهاي هرز قابل توصیه نیست ،زیرا
مزیت چنداني در برنداشته و سبب كاهش فرصتهاي
درآمدزایي گردیده و این بیكاري در مناطق روستایي و
مهاجرت آنها به مناطق شهري یكي از بزرگترین
مشكالت كشورهاي جهان سوم ميباشد (آلستروم
.)8665

3000
علفكش%
0%

2000

25%

1500

50%

1000

75%
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100%

هزینه كنترل علفهاي هرز (هزار تومان)

مصرف

2500

0
وجین دستي

بدون كنترل
غیرشیمیایي

مالچ كلشي

كولتیواتور

مخلوط با گندم

تیمارهاي مدیریتي

شكل -6هزينه كنترل علفهاي هرز در نخود در تيمارهاي مديريتي در يك هكتار

مقايسه كارايي كنترل علف هرز و افزايش درآمد

مالچ كلش گندم با دز  %22علفكش ،استفاده از

ناخالص

كولتیواتور و عدم مصرف علفكش ،استفاده از

گروه  : 8تیمارهاي نخود مخلوط با گندم و عدم

كولتیواتور و دز  %22علفكش ،استفاده از كولتیواتور و

مصرف علفكش ،نخود مخلوط با گندم با دز %22

دز  %25علفكش ،بدون كنترل غیر شیمیایي با دز %22

علفكش ،كاربرد مالچ كلش گندم با دز  %25علفكش،

علفكش و بدون كنترل غیر شیمیایي با دز  %25علفكش

كاربرد مالچ كلش گندم و عدم مصرف علفكش ،كاربرد
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داراي كارایي پاییني در كنترل علفهاي هرز بوده و فاقد

كنترل غیر شیمیایي با دز  %855علفكش داراي كارایي

صرفه اقتصادي ميباشد.

كم در كنترل علف هرز بوده و درآمد ناخالص آن مطلوب
و داراي صرفه اقتصادي ميباشد.

گروه  :2تیمارهاي نخود مخلوط با گندم با دز %855
علفكش ،استفاده از كولتیواتور با دز  %52علفكش،

گروه  :4تیمارهاي نخود مخلوط با گندم با دز %52

استفاده از كولتیواتور با دز  %855علفكش ،یکبار وجین

علفكش ،كاربرد مالچ كلش گندم با دز  %855علفكش،

دستي با دز  %52علفكش و یکبار وجین دستي با دز

یکبار وجین دستي با دز  %22علفكش ،یکبار وجین

 %855علفكش داراي كارایي باال در كنترل بیوماس علف

دستي با دز  %25علفكش و یکبار وجین دستي با دز

هرز بوده و درآمد ناخالص آن نیز مطلوب ميباشد و

 %52علفكش داراي كارایي باال در كنترل علف هرز بوده

داراي صرفه اقتصادي است.

و درآمد ناخالص آنها نیز نسبتاً مطلوب ميباشد (شكل
 9و 5و جدول  4و .)2

گروه  : 3تیمارهاي نخود مخلوط با گندم با دز %25
علفكش ،بدون كنترل غیر شیمیایي با دز  %25علفكش،
بدون كنترل غیر شیمیایي با دز  %52علفكش و عدم
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درصد افزایش درآمد ناخالص نسبت به شاهد آلوده
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درصد كاهش بيوماس علف هرز نسبت به شاهد آلوده

شكل -7مقايسه كارايي كنترل علف هرز و افزايش درآمد ناخالص در تركيبات تيماري دز مصرفي علفكش
با مديريتهاي مختلف
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جدول  -9درآمد ناخالص كل و درآمد ناخالص (با كسر هزينه كنترل علف هرز) توليد نخود با توجه به هزينههاي
كاهش علفهاي هرز در مديريتهاي مختلف (هكتار)
هزینه كنترل
علف هرز در

ردیف

نام تیمار

8

مخلوط با گندم و عدم مصرف علفكش ()T 1

42/22

متر مربع
(تومان)

عملكرد

درآمد

(گرم در

ناخالص كل

متر مربع)

(تومان)

درآمد ناخالص

درصد

بعد از كسر

افزایش

هزینه كنترل در

نسبت به

متر مربع

شاهد آلوده

41/2gf

248

862/52

-85

2

مخلوط با گندم با دز  %22علفكش ()T 2

29/22

28fe

222

861/52

-1/9

3

مخلوط با گندم با دز  %25علفكش ()T 3

95/22

12/8bcd

422/2

321/22

92

4

مخلوط با گندم با دز  %52علفكش ()T 4

51/22

12/8bc

485/2

332/22

23

2

مخلوط با گندم با دز  %855علفكش ()T 5

16/22

62/3b

459/2

315/22

51

9

كاربرد مالچ كلش گندم و عدم مصرف علفكش ()T 6

251

22/4fe

292

24

-52

5

كاربرد مالچ كلش گندم با دز  %22علفكش ()T 7

286

28/5fe

221/2

36/2

-12

1

كاربرد مالچ كلش گندم با دز  %25علفكش ()T 8

235

12/4bc

425

865

-6

6

كاربرد مالچ كلش گندم با دز  %52علفكش ()T 9

248

61/2b

463

222

89

85

كاربرد مالچ كلش گندم با دز  %855علفكش (T 10

222

888a

222

353

36

88

استفاده از كولتیواتور و عدم مصرف علفكش ()T 11

2

28/8fe

222/2

225/2

82

82

استفاده از كولتیواتور و دز  %22علفكش ()T 12

89

23/1fe

296

223

89

83

استفاده از كولتیواتور و دز  %25علفكش ()T 13

25

25e

212

221

86

84

استفاده از كولتیواتور و دز  %52علفكش ()T 14

31

12/6bc

426/2

368/2

15

82

استفاده از كولتیواتور و دز  %855علفكش ()T 15

46

69b

415

438

61

89

عدم كنترل غیر شیمیایي با دز صفر %علفكش ()89 T

5

43/2g

285/2

285/2

5

85

عدم كنترل غیر شیمیایي با دز  %22علفكش ()T 17

88

28/8fe

222/2

244/2

82/4

81

عدم كنترل غیر شیمیایي با دز  %25علفكش ()T 18

22

23/2fe

299

244

82/2

86

عدم كنترل غیر شیمیایي با دز  %52علفكش ()T 19

33

14/3bc

428/2

311/2

55

25

عدم كنترل غیر شیمیایي با دز  %855علفكش ()T 20

44

63/1b

496

422

62

28

یکبار وجین دستي و عدم استفاده از علفكش ()T 21

25

13/4bc

485

395

96

22

یکبار وجین دستي با دز  %22علفكش ()T 22

98

59/2d

312/2

328/2

41

23

یکبار وجین دستي با دز  %25علفكش ()T 23

52

55/8cd

312/2

383/2

44

24

یکبار وجین دستي با دز  %52علفكش ()T 24

13

12/2bcd

482/2

326/2

28/2

22

یکبار وجین دستي با دز  %855علفكش ()T 25

64

29

وجین دستي در طول دوره رشد ) T26 ( W.free

825

61/6b

464/2

455/2

14

856/4a

245

365

13

38
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جدول -5مقايسه ميانگين بيوماس و تراكم علفهاي هرز و درصد كاهش هر يك از تيمارهاي مديريتي نسبت به تيمار
بدون كنترل غير شيميايي و دز مصرف صفر %علفكش (شاهد آلوده به علف هرز)
میانگین بیوماس علفهاي هرز

میانگین تراكم علفهاي هرز

ردیف

نام تیمار

8

مخلوط با گندم و عدم مصرف علفكش ()T 1

422/99b

2

مخلوط با گندم با دز  %22علفكش ()T 2

363/9b

43/36

3

مخلوط با گندم با دز  %25علفكش ()T 3

454/33b

32/9

83/33b

4

مخلوط با گندم با دز  %52علفكش ()T 4

252/3d

92/51

88/33bc

95

2

مخلوط با گندم با دز  %855علفكش ()T 5

865/32d

91/25

85/33bcd

94

9

كاربرد مالچ كلش گندم و عدم مصرف علفكش ()T 6

314/32

32/63

85/33bcd

94

5

كاربرد مالچ كلش گندم با دز  %22علفكش ()T 7

316b

32/82

85bcd

92

1

كاربرد مالچ كلش گندم با دز  %25علفكش ()T 8

356/25b

39/51

6/33cd

95

6

كاربرد مالچ كلش گندم با دز  %52علفكش ()T 9

812/88d

96/84

85/33bcd

94

85

كاربرد مالچ كلش گندم با دز  %855علفكش (T 10

859/88d

55/94

85bcd

92

88

استفاده از كولتیواتور و عدم مصرف علفكش ()T 11

488/63b

38/33

6/95bcd

99

82

استفاده از كولتیواتور و دز  %22علفكش ()T 12

452/9b

32/36

6/95bcd

99

83

استفاده از كولتیواتور و دز  %25علفكش ()T 13

361/15b

33/28

88/33bc

95

84

استفاده از كولتیواتور و دز  %52علفكش ()T 14

854/28d

55/69

85/95bcd

92

82

استفاده از كولتیواتور و دز  %855علفكش ()T 15

895/28d

53/26

6/95bcd

99

89

عدم كنترل غیر شیمیایي با دز صفر %علفكش ()T 16

266/11a

5

21/33a

5

85

عدم كنترل غیر شیمیایي با دز  %22علفكش ()T 17

442/45b

22/52

88/95bc

26

81

عدم كنترل غیر شیمیایي با دز  %25علفكش ()T 18

422/15b

24/58

82/33bc

29

86

عدم كنترل غیر شیمیایي با دز  %52علفكش ()T 19

424/59b

26/86

82bc

21

25

عدم كنترل غیر شیمیایي با دز  %855علفكش ()T 20

312/45b

32/54

85/95bcd

92

28

یکبار وجین دستي و عدم استفاده از علفكش ()T 21

384/23c

45/25

85bcd

92

22

یکبار وجین دستي با دز  %22علفكش ()T 22

212/63c

22/33

6cd

91

23

یکبار وجین دستي با دز  %25علفكش ()T 23

261/2c

25/26

1/95cd

96

24

یکبار وجین دستي با دز  %52علفكش ()T 24

892/23c

52/49

5/33de

54

22

یکبار وجین دستي با دز  %855علفكش ()T 25

822/45c

54/56

4/33e

12

گرم در
متر مربع

نتيجهگيري

بوته در

درصد

متر مربع

كاهش

26/52

83/33b

23

6/33cd

95
23

درصد كاهش

هرز) ،تیمار یکبار وجین دستي با دز  %855علفكش و

بیشترین عملكرد نخود و درنتیجه درآمد ناخالص

كاربرد مالچ كلش گندم با دز  %52علفكش تعلق داشت.

كل (عملكرد ضربدر قیمت روز نخود) به مدیریت تلفیقي

بیشترین درآمد ناخالص (با كسر هزینه كنترل علف هرز)

استفاده از مالچ كلش گندم با دز  %855علفكش،

در تیمارهاي استفاده از كولتیواتور به همراه علفكش

تیمارهاي وجین دستي در طول دوره رشد (عاري از علف

(دز  )%855حاصل شد كه این تیمار به دلیل پایین بودن

37

.... )Cicer arietinum L.( کارایی روشهای مختلف مدیریت تلفیقی علفهای هرز نخود

 داراي كارایي باالیي در حفظ%855  و%52 دزهاي

هزینه كنترل علفهاي هرز داراي درآمد ناخالص باالیي

رطوبت خاک و جلوگیري از رسیدن نور خورشید به علف

 لذا پیشنهاد میگردد كه این روش اجرایي را به،مي باشد

-هرز داشته و باعث كاهش دما در محیط زیر مالچ مي

 تیمارهاي كاربرد مالچ كلش گندم.زارعین توصیه نمود

پوشش بقایاي گیاهي با جلوگیري از جوانهزني و.شود

، علفكش و وجین دستي در طول دوره رشد%855 با دز

رشد علفهاي هرز این امكان را به گیاه زراعي ميدهد

اثر بازدارندگي مطلوبي روي تراكم و بیوماس علفهاي

 سریع رشد،كه با استفاده از شرایط مطلوب ایجادشده

 ولي هزینه نیروي كارگري باالي این،هرز داشت

نموده و كانوپي خود را توسعه دهد تا با ایجاد سایه و

مدیریتها در طول دوره رشد باعث شده كه درآمد

 مواد غذایي و نور بتواند،استفاده بیشتر و بهتر از رطوبت

ناخالص آن نسبت به سایر تیمارهاي عنوانشده كمتر

با علف هرزي كه بعداً سبز ميشوند به نحو مطلوبي

 لذا در مقایسه با سایر تیمارهاي مدیریتي توجیه،باشد

.رقابت داشته و شرایط را به نفع خود تغییر دهد

 تیمارهاي كاربرد مالچ كلش گندم با.اقتصادي ندارد
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